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Ändringsförslag 1
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt - 1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet framhäver den 
europeiska industrins bidrag till visionen 
om socioekonomisk och territoriell 
sammanhållning, och anser att en 
välmående industri är en grundläggande 
förutsättning för ekonomisk tillväxt och 
social stabilitet i EU:s regioner.

Or. en

Ändringsförslag 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om i vilken utsträckning 
gemenskapspolitiken är anpassad till 
framtida utmaningar som europeiska 
regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de 
närmaste åren. Parlamentet betonar 
angående detta att konsekvenserna av 
demografiska, klimatmässiga och 
energitekniska förändringar behöver 
analyseras ytterligare med hänsyn till deras 
regionala dimension, samt att man behöver 
beakta de möjliga regionala skillnader som 
dessa utmaningar kommer att medföra, och 
därmed påverka den homogena tillväxten 

1. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om i vilken utsträckning 
gemenskapspolitiken är anpassad till 
framtida utmaningar som europeiska 
regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de 
närmaste åren, och endast i den mån EU:s 
olika politikområden leder till ökad 
effektivitet och konkurrenskraft för de 
små och medelstora företagen, som är de 
huvudsakliga aktörerna inom den 
europeiska industrin. Parlamentet betonar 
angående detta att konsekvenserna av 
demografiska, klimatmässiga och 
energitekniska förändringar, samt 
förändringarna i den globala, regionala 
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av EU:s industrier. och lokala ekonomiska strukturen, 
behöver analyseras ytterligare med hänsyn 
till deras regionala dimension, samt att man 
behöver beakta de möjliga regionala 
skillnader som dessa utmaningar kommer 
att medföra, och som därmed kommer att 
påverka den homogena tillväxten av EU:s 
industrier och insatserna för att 
genomföra nödvändiga åtgärder i syfte att 
uppnå en balanserad ekonomisk tillväxt i 
Europa.

Or. ro

Ändringsförslag 3
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om i vilken utsträckning 
gemenskapspolitiken är anpassad till 
framtida utmaningar som europeiska 
regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de 
närmaste åren. Parlamentet betonar 
angående detta att konsekvenserna av 
demografiska, klimatmässiga och 
energitekniska förändringar behöver 
analyseras ytterligare med hänsyn till deras 
regionala dimension, samt att man behöver 
beakta de möjliga regionala skillnader som 
dessa utmaningar kommer att medföra, och 
därmed påverka den homogena tillväxten 
av EU:s industrier.

1. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om i vilken utsträckning 
gemenskapspolitiken är anpassad till 
framtida utmaningar som europeiska 
regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de 
närmaste åren. Parlamentet betonar 
angående detta att konsekvenserna av 
förändringar inom demografi, klimat och 
energi behöver analyseras ytterligare med 
hänsyn till deras regionala dimension, och 
beakta de möjliga regionala skillnader som 
dessa utmaningar kommer att skapa, och på 
så sätt påverka välståndet i EU:s industrier.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om i vilken utsträckning 
gemenskapspolitiken är anpassad till 
framtida utmaningar som europeiska 
regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de 
närmaste åren. Parlamentet betonar 
angående detta att konsekvenserna av 
demografiska, klimatmässiga och 
energitekniska förändringar behöver 
analyseras ytterligare med hänsyn till deras 
regionala dimension, samt att man behöver 
beakta de möjliga regionala skillnader som 
dessa utmaningar kommer att medföra, och 
därmed påverka den homogena tillväxten 
av EU:s industrier.

1. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om i vilken utsträckning 
gemenskapspolitiken är anpassad till 
framtida utmaningar som europeiska 
regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de 
närmaste åren. Parlamentet betonar 
angående detta att konsekvenserna av 
ekonomiska, demografiska, klimatmässiga 
och energitekniska förändringar behöver 
analyseras ytterligare med hänsyn till deras 
regionala dimension, samt att man behöver 
beakta de möjliga regionala skillnader som 
dessa utmaningar kommer att medföra, och 
därmed påverka den homogena tillväxten 
av EU:s industrier.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att en 
”industripolitik för en globaliserad tid” 
endast kan uppnå sina mål om den 
behandlar frågan om de nuvarande 
regionala skillnaderna som har orsakats 
av avindustrialiseringen, vilket är en 
konsekvens av globaliseringen. 
Parlamentet understryker i detta 
sammanhang den viktiga roll som 
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EU:s regionalpolitik spelar, särskilt 
genom ESF.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet anser att den 
utmaning som klimatförändringen utgör 
måste främja en ny utvecklingsform 
grundad på nya icke förorenande och 
energisnåla industrier. Parlamentet 
understryker att regionerna måste 
fungera som drivkraft för att främja en 
verklig omvandling av industrin i 
miljövänlig riktning och för att stödja 
utvecklingen av förnybara energikällor.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller den 
tredelade utmaning som EU:s 
industripolitik står inför i samband med 
i) övergången till marknadsekonomi i 
Central- och Östeuropa, 
ii) den senaste tidens nedgång i 
ekonomin,
iii) säkerställandet av framtidens 
industriproduktion.
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Parlamentet anser därför att kommande 
åtgärder ska syfta till att
i) liberalisera och förbättra 
förutsättningarna för industrin och 
näringslivet i EU, 
ii) ta bort onödiga regleringar och hinder 
som försämrar den europeiska industrins 
möjligheter i förhållande till dess 
konkurrenter på världsmarknaden,
iii) utnyttja potentialen för forskning, 
utveckling och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 8
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning.

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag och 
att kampen mot de regionala skillnaderna 
i första hand kommer att avgöras genom 
satsningar på lokal utveckling.  Alla 
eventuella integrerade strategier för de 
europeiska industriernas framtid måste 
bygga på en omlokalisering av ekonomin i 
syfte att utveckla det lokala ekonomiska 
nätet på ett jämnt sätt i alla regioner och 
göra det möjligt att skapa varaktiga 
arbetstillfällen som inte kan utlokaliseras.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning.

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att små och medelstora företag i hela 
Europa framför allt har problem med den 
administrativa bördan, tillgång till 
finansiering, sökandet efter kvalificerad 
arbetskraft och tillträde till EU:s inre 
marknad. Parlamentet kräver därför att 
man i första hand bemöter dessa problem.

Or. de

Ändringsförslag 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning.

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning. 
Parlamentet kräver att förenklingen av 
förfarandena för att erhålla EU-stöd 
fullföljs och att de små och medelstora 
företagen direkt ska gagnas av detta. 

Or. fr
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Ändringsförslag 11
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning.

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning,
utan att man dock helt glömmer bort 
verksamhetsförutsättningarna för de 
globala aktörerna, som är viktiga för 
regionerna och har stor betydelse för 
Europas konkurrenskraft i internationell 
skala.

Or. fi

Ändringsförslag 12
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning.

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag och 
att dessa spelar en viktig roll för att 
stimulera den ekonomiska 
konkurrenskraften och skapa 
sysselsättning, varför alla eventuella 
integrerade strategier för de europeiska 
industriernas framtid främst bör fokusera 
på förstärkta insatser för små och 
medelstora företag, som en nyckel till 
territoriell sammanhållning.
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Or. ro

Ändringsförslag 13
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till territoriell sammanhållning.

2. Europaparlamentet konstaterar att den 
stora majoriteten av vår industrimarknad 
utgörs av små och medelstora företag, 
varför alla eventuella integrerade strategier 
för de europeiska industriernas framtid 
främst bör fokusera på förstärkta insatser 
för små och medelstora företag, som en 
nyckel till ekonomisk konkurrenskraft 
och territoriell sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av ett fullständigt genomförande av 
småföretagsakten som ett sätt att minska 
den administrativa bördan och främja de 
små och medelstora företagens roll på den 
interna marknaden. Parlamentet välkomnar 
genomförandet av ett permanent forum för 
små och medelstora företag om tillgång till 
finansieringsmöjligheter och efterfrågar en 
integrerad strategi för finansiering av dessa 
företag inom EU.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av ett fullständigt genomförande av 
småföretagsakten som ett sätt att minska 
den administrativa bördan och främja de 
små och medelstora företagens roll på den 
interna marknaden. Parlamentet välkomnar 
genomförandet av ett permanent forum för 
små och medelstora företag om tillgång till 
finansieringsmöjligheter och efterfrågar en 
integrerad strategi för att verkligen göra 
det lättare att erhålla finansiering för
dessa företag inom EU.

Or. fr
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Ändringsförslag 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av ett fullständigt genomförande av 
småföretagsakten som ett sätt att minska 
den administrativa bördan och främja de 
små och medelstora företagens roll på den 
interna marknaden. Parlamentet 
välkomnar genomförandet av ett 
permanent forum för små och medelstora 
företag om tillgång till 
finansieringsmöjligheter och efterfrågar en 
integrerad strategi för finansiering av dessa 
företag inom EU.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen 
av ett fullständigt genomförande av 
småföretagsakten som ett sätt att minska 
den administrativa bördan och främja de 
små och medelstora företagens roll både på 
gemenskapsmarknaden och på den 
internationella marknaden. Parlamentet 
välkomnar genomförandet av ett 
permanent forum för små och medelstora 
företag om tillgång till 
finansieringsmöjligheter och efterfrågar en 
integrerad strategi för finansiering av dessa 
företag inom EU och av deras forsknings-
och innovationsprojekt.

Or. ro

Ändringsförslag 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en rättvis och hållbar industrisektor är 
nödvändig för framtiden för arbetare i hela 
Europa.

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en rättvis och hållbar industrisektor, som 
framför allt baseras på effektiva och 
konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag, är nödvändig för framtiden för 
arbetare i hela Europa. Parlamentet anser 
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att man bör utnyttja äldres erfarenheter 
och kunnande fram tills de yngre 
generationerna tar över.

Or. ro

Ändringsförslag 17
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en rättvis och hållbar industrisektor är 
nödvändig för framtiden för arbetare i hela 
Europa.

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en konkurrenskraftig, diversifierad, rättvis 
och hållbar industrisektor är nödvändig för 
framtiden för arbetare i hela Europa.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en rättvis och hållbar industrisektor är 
nödvändig för framtiden för arbetare i hela 
Europa.

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en välmående industrisektor är nödvändig 
för framtiden för arbetare i hela Europa.
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Or. en

Ändringsförslag 19
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en rättvis och hållbar industrisektor är 
nödvändig för framtiden för arbetare i hela 
Europa.

4. Europaparlamentet understryker att den 
globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket 
försämrar de socioekonomiska utsikterna 
för EU och ökar de regionala skillnaderna. 
Parlamentet framhåller i detta avseende att 
en rättvis och hållbar industrisektor är 
nödvändig för framtiden för arbetare och 
företagare i hela Europa.

Or. de

Ändringsförslag 20
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påpekar att den 
utökning som sker av den svarta 
ekonomin i kristider och verksamhet som 
inte deklareras i hög grad snedvrider 
konkurrensen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
att vidta de åtgärder som krävs för att 
bekämpa detta fenomen.

Or. es
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Ändringsförslag 21
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en ny 
strategi för en hållbar industripolitik, 
såsom fastslogs av EU 2020-strategin, och 
betonar behovet av att en integrerad 
industristrategi utvecklas av kommissionen 
tillsammans med parlamentet och rådet, i 
enlighet med bestämmelserna i strategin 
för bättre lagstiftning.

5. Europaparlamentet efterlyser en ny 
strategi för en hållbar industripolitik som 
fastslogs av EU 2020-strategin, och 
betonar behovet av en integrerad 
industristrategi utvecklas av kommissionen 
tillsammans med parlamentet och rådet, 
och med stadigt deltagande av industrin 
själv, i enlighet med bestämmelserna i 
strategin för bättre lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 22
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om att 
de regionala och lokala myndigheterna 
aktivt bidrar till att stödja industriell 
verksamhet, både genom subventioner till 
innovativa företag och genom åtgärder 
för att främja utbildning och 
arbetstagarnas kompetensnivå. 
Parlamentet konstaterar att 
strukturfonderna kan medfinansiera 
dessa åtgärder och anser att deras roll i 
industripolitiken på det regionala och 
lokala planet ytterligare bör stärkas så att 
de kan bidra till genomförandet av 
EU 2020-strategins mål.

Or. fr
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Ändringsförslag 23
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet är bekymrat över 
företagens svaga utnyttjande av 
strukturfonderna i samband med 
finansieringen av innovativa projekt. 
Parlamentet anser att 
förvaltningsmyndigheterna bör sträva 
efter att bättre informera företagen om de 
operativa programmen och hjälpa dem på 
alla sätt i samband med utarbetandet av 
projekt.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet är medvetet om att 
forskning och innovation är ett behov som 
delas av hela spektrumet av industrier, och 
anser att EU:s olika verktyg för främjandet 
av sammanhållning, forskning och 
innovation bör användas på ett integrerat 
sätt för att säkerställa deras effektivitet. 
Parlamentet betonar därför behovet av att 
försöka samordna dessa finansiella verktyg 
och efterlyser en ökad budget för dem.

7. Europaparlamentet är medvetet om att 
forskning och innovation är ett behov som 
delas av hela spektrumet av industrier, och 
anser att EU:s olika verktyg för främjandet 
av sammanhållning, forskning och 
innovation bör användas på ett integrerat 
sätt för att säkerställa deras effektivitet. 
Parlamentet betonar därför behovet av att 
försöka samordna dessa finansiella 
verktyg.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker att 
små och medelstora företag med innovativ 
verksamhet måste stödjas genom 
samordnade strategier och åtgärder på 
nationell och europeisk nivå med nära 
koppling till industrins och näringslivets 
utvecklingskrav för att utöka 
tillämpningen av resultat från forskning 
och innovation och därmed utveckla 
gemenskapsindustrins 
konkurrenspotential.

Or. ro

Ändringsförslag 26
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet välkomnar och 
stöder medlemsstaternas strävan efter att 
inrätta ett enda EU-övergripande 
patentsystem som kan stimulera och 
främja forskare och innovatörer i 
hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 27
Francesco De Angelis

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet noterar att forskning 
och innovation är mest effektivt på 
regional nivå i närheten av aktörer såsom 
universitet, offentliga 
forskningsorganisationer och industrier, för 
att kunna främja partnerskap för 
kunskapsöverföring och utbyte av god 
praxis mellan regioner. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
investera i innovationskluster och nätverk 
genom ett stärkt samarbete med 
Europeiska investeringsbanken och inom 
ramverket för en permanent arbetsgrupp 
för industripolitik.

8. Europaparlamentet noterar att forskning 
och innovation är mest effektivt på 
regional nivå i närheten av aktörer såsom 
universitet, offentliga 
forskningsorganisationer och industrier, för 
att kunna främja partnerskap för 
kunskapsöverföring och utbyte av god 
praxis mellan regioner. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att, 
inom ramverket för en permanent 
arbetsgrupp för industripolitik, investera i 
innovationskluster och nätverk där 
intressenterna deltar fullt ut och 
samarbetet med Europeiska 
investeringsbanken förstärks.

Or. en

Ändringsförslag 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet noterar att forskning 
och innovation är mest effektivt på 
regional nivå i närheten av aktörer såsom 
universitet, offentliga 
forskningsorganisationer och industrier, för 
att kunna främja partnerskap för 
kunskapsöverföring och utbyte av god 
praxis mellan regioner. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
investera i innovationskluster och nätverk 
genom ett stärkt samarbete med 
Europeiska investeringsbanken och inom 
ramverket för en permanent arbetsgrupp 
för industripolitik.

8. Europaparlamentet understryker att
forskning och innovation mest effektivt 
behandlas på regional nivå i närheten av 
aktörer såsom universitet, offentliga 
forskningsorganisationer och industrier, för 
att kunna främja partnerskap för 
kunskapsöverföring och utbyte av god 
praxis mellan regioner. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
investera i innovationskluster och nätverk 
genom ett stärkt samarbete med
Europeiska investeringsbanken och inom 
ramverket för en permanent arbetsgrupp 
för industripolitik.

Or. fr



PE452.702v01-00 18/31 AM\838779SV.doc

SV

Ändringsförslag 29
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet noterar att forskning 
och innovation är mest effektivt på 
regional nivå i närheten av aktörer såsom 
universitet, offentliga 
forskningsorganisationer och industrier, för 
att kunna främja partnerskap för 
kunskapsöverföring och utbyte av god 
praxis mellan regioner. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
investera i innovationskluster och nätverk 
genom ett stärkt samarbete med 
Europeiska investeringsbanken och inom 
ramverket för en permanent arbetsgrupp 
för industripolitik.

8. Europaparlamentet noterar att forskning 
och innovation är mest effektivt på 
regional nivå i närheten av aktörer såsom 
universitet, offentliga 
forskningsorganisationer och industrier, för 
att kunna främja partnerskap för 
kunskapsöverföring och utbyte av god 
praxis mellan regioner. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
investera i små och medelstora 
innovationskluster och nätverk genom ett 
stärkt samarbete med 
Europeiska investeringsbanken och inom 
ramverket för en permanent arbetsgrupp 
för industripolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Hermann Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet kräver därför att 
man, i synnerhet inom nyckeltekniker, 
konsekvent och i ökad omfattning 
utnyttjar befintlig vetenskaplig och 
teknisk kompetens i regionerna samt 
stärker främjandet av klusterpolitiken.

Or. de
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Ändringsförslag 31
Hermann Winkler

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet betonar att 
regionala strukturer är viktiga för att 
stärka industrin i Europa. Därför bör 
innovativa kluster och nätverk, inom 
framför allt nyckelteknikerna, ges bättre 
stöd i syfte att på ett samordnat sätt stödja 
kunskapsöverföring och forskning samt 
kunskapsutveckling och infrastruktur.

Or. de

Ändringsförslag 32
Franz Obermayr

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet poängterar att 
ökningen av de regionala skillnaderna 
gällande forsknings- och 
utvecklingspotential är en utmaning som 
måste bemötas, inte bara inom ramverket 
för sammanhållningspolitik, utan även 
genom forsknings- och innovationspolitik.

9. Europaparlamentet poängterar att 
ökningen av de regionala skillnaderna 
gällande forsknings- och 
utvecklingspotential är en utmaning som 
måste bemötas, inte bara inom ramverket 
för sammanhållningspolitik, utan även 
genom forsknings- och innovationspolitik. 
Parlamentet betonar vidare att 
skillnaderna i regionernas och 
medlemsstaternas forsknings- och 
utvecklingspotential förstärks när de olika 
högskolesystemen i medlemsstaterna 
missbrukas. Parlamentet kräver därför att 
man förankrar och strikt tillämpar 
ursprungsprincipen inom 
EU:s högskolepolitik.

Or. de
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Ändringsförslag 33
Francesco De Angelis

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet poängterar att 
ökningen av de regionala skillnaderna 
gällande forsknings- och 
utvecklingspotential är en utmaning som 
måste bemötas, inte bara inom ramverket 
för sammanhållningspolitik, utan även 
genom forsknings- och innovationspolitik.

9. Europaparlamentet poängterar att 
ökningen av de regionala skillnaderna 
gällande forsknings- och 
utvecklingspotential är en utmaning som 
måste bemötas, inte bara inom ramverket 
för sammanhållningspolitik, utan även 
genom forsknings- och innovationspolitik. 
Parlamentet påpekar i detta sammanhang 
att man måste föra över medel inom 
innovationsprogrammen för att främja 
forskningen om marknadslösningar för 
samhället; dessa medel ska komplettera 
forskningsmedlen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Francesco De Angelis

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet påminner om att 
införandet av lämplig digital infrastruktur 
och innovativ teknik är strategiskt viktigt 
för att öka konkurrenskraften inom 
EU:s regioner och industri. Informations-
och kommunikationstekniken är mycket 
betydelsefull för att höja produktiviteten i 
industrisektorn. Modern 
kommunikationsinfrastruktur med hög 
överföringskapacitet bör framför allt 
byggas upp i eftersatta regioner. Detta 
skulle kunna ge gynnsamma 
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förutsättningar för offentliga och privata 
investeringar och bidra till den viktiga 
uppgiften att höja företagens IT-kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 35
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell 
strategi, och på så sätt stärka vår 
industrisektors konkurrenskraft jämfört 
med andra marknader, såsom USA och 
Kina, som har satt upp ambitiösa mål för 
miljöanpassade produkter. Parlamentet 
betonar att miljönormer för råvaror och 
övriga insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Oldřich Vlasák

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
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en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet och arbetet med att nå en 
integrerad och liberaliserad 
energimarknad i EU som de viktigaste 
verktygen för att driva EU:s industrier mot 
en konkurrensbefrämjande industriell 
strategi, och på så sätt stärka vår 
industrisektors konkurrenskraft jämfört 
med andra marknader, såsom USA och 
Kina, som har satt upp ambitiösa mål för 
miljöanpassade produkter. Parlamentet 
betonar att miljönormer för råvaror och 
övriga insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

Or. en

Ändringsförslag 37
Riikka Manner

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet erinrar om att 
unionen bör se detta som en utmaning för 
utvecklingen av en regional 
innovationspolitik, framför allt inom 
området hållbar industripolitik, genom 
beaktande av det särskilda kunnande och 
de särskilda möjligheter som finns i 
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med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

regionerna, till exempel i fråga om 
naturtillgångar och betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

Or. fi

Ändringsförslag 38
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning istället för att öka 
avståndet mellan de centrala regionerna 
och de perifera regionerna, med speciell 
hänsyn till de sistnämndas behov.

Or. it
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Ändringsförslag 39
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner 
och deras behov.

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar och transporter, bör leda 
till stärkt territoriell sammanhållning 
istället för att öka avståndet mellan de 
centrala regionerna och de yttersta 
randområdena, med speciell hänsyn till 
perifera regioner och öar och deras behov.

Or. es

Ändringsförslag 40
Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 

10. Europaparlamentet framhåller vikten av 
en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att 
driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, 
och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra 
marknader, såsom USA och Kina, som har 
satt upp ambitiösa mål för miljöanpassade 
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produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de yttersta randområdena, 
med speciell hänsyn till perifera regioner
och deras behov.

produkter. Parlamentet betonar att 
miljönormer för råvaror och övriga 
insatsvaror, liksom för säkra 
energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att 
öka avståndet mellan de centrala 
regionerna och de perifera regionerna, 
med speciell hänsyn till de yttersta 
randområdena och deras behov.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Petru Constantin Luhan

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet betonar att det 
globala företagsklimatet ständigt 
utvecklas och att investeringar därför 
behövs för att utveckla och anpassa 
infrastrukturer och tjänster på transport-, 
kommunikations- och energiområdet i 
syfte att bemöta de aktuella och framtida 
utmaningarna.

Or. ro

Ändringsförslag 42
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet understryker att 
Europeiska unionens yttersta 
randområden och öregioner är mycket 
sårbara inför globaliseringen, vars 
effekter drabbar dem särskilt hårt och 
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äventyrar deras utveckling och 
territoriella sammanhållning. 
Parlamentet kräver därför att man i de 
mindre gynnade regionerna genomför en 
industripolitik som kan främja de sektorer 
som har större potential, såsom turism, 
förnybar energi och forskning och 
innovation med anknytning till sjöfarts-
och jordbrukssektorn. Med hänsyn till att 
dessa regioner är mer sårbara inför de 
utmaningar som globaliseringen för med 
sig, begär parlamentet vidare att åtgärder 
vidtas så att man på ett korrekt sätt 
beaktar de regionala särdragen i syfte att 
skydda regionernas ekonomiska 
hållbarhet och främja konkurrenskraften 
och den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen.

Motivering

På grund av sin strukturella ekonomiska och sociala situation och de naturliga och 
geografiska förutsättningarna drabbas de yttersta randområdena allvarligt av 
globaliseringen. Man bör därför särskilt uppmärksamma deras svårigheter och utnyttja deras 
potential. 

Or. pt

Ändringsförslag 43
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad strategi för EU:s industrier bör 
fokusera på att lösa de problem med 
kompetensbrist som drabbar små och 
medelstora företag och industrier. I detta 
avseende understryker parlamentet behovet 
av samordnade initiativ för att förbättra 
utbildningen inom vetenskap, teknik, 
konstruktion och matematik på alla 
nivåer, och att samtidigt stödja 

11. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad strategi för EU:s industrier bör 
fokusera på att lösa problemen med 
kompetensbrist. I detta avseende 
understryker parlamentet behovet av 
samordnade initiativ för att förbättra 
utbildningen inom vetenskap och teknik på 
området för förnybar energi, byggnaders 
energieffektivitet och industriella 
processer samt rena transporter.
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kompletterande högre kvalifikationer och 
göra dem samordnade och målinriktade. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
inkludera yrkesutbildningar för 
entreprenörskap i universitetsprogram och 
andra akademiska kurser, och understryker 
behovet av att revidera den Europeiska 
socialfonden med de reviderade 
kompetenskrav som industrisektorn ställer.

Parlamentet bekräftar att denna 
investering kommer att skapa 
sysselsättning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inkludera 
yrkesutbildningar för entreprenörskap i 
universitetsprogram och andra akademiska 
kurser, och understryker behovet av att 
revidera den Europeiska socialfonden med 
de reviderade kompetenskrav som 
industrisektorn ställer.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad strategi för EU:s industrier bör 
fokusera på att lösa de problem med 
kompetensbrist som drabbar små och 
medelstora företag och industrier. I detta 
avseende understryker parlamentet behovet 
av samordnade initiativ för att förbättra 
utbildningen inom vetenskap, teknik, 
konstruktion och matematik på alla nivåer, 
och att samtidigt stödja kompletterande 
högre kvalifikationer och göra dem 
samordnade och målinriktade. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inkludera 
yrkesutbildningar för entreprenörskap i 
universitetsprogram och andra akademiska 
kurser, och understryker behovet av att 
revidera den Europeiska socialfonden med 
de reviderade kompetenskrav som 
industrisektorn ställer.

11. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad strategi för EU:s industrier bör 
fokusera på att lösa de problem med 
kompetensbrist som drabbar små och 
medelstora företag och industrier. I detta 
avseende understryker parlamentet behovet 
av samordnade initiativ för att förbättra 
utbildningen inom vetenskap, teknik, 
konstruktion och matematik på alla nivåer, 
och att samtidigt stödja kompletterande 
högre kvalifikationer och göra dem 
samordnade och målinriktade. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inkludera 
yrkesutbildningar för entreprenörskap i 
universitetsprogram och andra akademiska 
kurser, och understryker att den Europeiska 
socialfonden måste anpassas till de 
förändrade behoven inom industrisektorn.

Or. fr
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Ändringsförslag 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad strategi för EU:s industrier bör 
fokusera på att lösa de problem med 
kompetensbrist som drabbar små och 
medelstora företag och industrier. I detta 
avseende understryker parlamentet behovet 
av samordnade initiativ för att förbättra 
utbildningen inom vetenskap, teknik, 
konstruktion och matematik på alla nivåer, 
och att samtidigt stödja kompletterande 
högre kvalifikationer och göra dem 
samordnade och målinriktade. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inkludera 
yrkesutbildningar för entreprenörskap i 
universitetsprogram och andra akademiska 
kurser, och understryker behovet av att 
revidera den Europeiska socialfonden med 
de reviderade kompetenskrav som 
industrisektorn ställer.

11. Europaparlamentet konstaterar att en 
integrerad strategi för EU:s industrier bör 
fokusera på att lösa de problem med 
kompetensbrist som drabbar små och 
medelstora företag och industrier. I detta 
avseende understryker parlamentet behovet 
av samordnade initiativ för att förbättra 
spridningen av information och 
utbildningen inom vetenskap, teknik, 
konstruktion och matematik på alla nivåer, 
och att samtidigt stödja kompletterande 
högre kvalifikationer och göra dem 
samordnade och målinriktade. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inkludera 
yrkesutbildningar för entreprenörskap i 
universitetsprogram och andra akademiska 
kurser, och understryker behovet av att 
revidera den Europeiska socialfonden med 
de reviderade kompetenskrav som 
industrisektorn ställer.

Or. ro

Ändringsförslag 46
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att en sådan strategi inbegriper 
nödvändiga åtföljande åtgärder för de 
industrisektorer som måste minska i sin 
nuvarande form och att dessa åtgärder 
endast kan genomföras i samverkan med 
regionerna, som stöder omskolningen av 



AM\838779SV.doc 29/31 PE452.702v01-00

SV

de anställda genom att finansiera 
anpassade utbildningsplaner.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Catherine Grèze

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att en 
hållbar och rättvis tillväxt inom 
industrisektorn bättre kan åstadkommas av 
medlemsstaterna genom att man tillämpar 
handelspolitikens ömsesidighetsprincip, 
och konstaterar att regionala 
nätverksstrukturer och konkurrenskluster 
inte bör blir negativt påverkade av olika 
handelsregler.

12. Europaparlamentet betonar att en 
hållbar och rättvis utveckling inom 
industrisektorn bättre kan åstadkommas av 
medlemsstaterna genom att man tillämpar 
handelspolitikens ömsesidighetsprincip, 
och konstaterar att regionala 
nätverksstrukturer och konkurrenskluster 
inte bör blir negativt påverkade av olika 
handelsregler.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att en 
hållbar och rättvis tillväxt inom 
industrisektorn bättre kan åstadkommas av 
medlemsstaterna genom att man tillämpar 
handelspolitikens ömsesidighetsprincip, 
och konstaterar att regionala 
nätverksstrukturer och konkurrenskluster 
inte bör blir negativt påverkade av olika 
handelsregler.

12. Europaparlamentet betonar att en 
hållbar och rättvis tillväxt inom 
industrisektorn bättre kan åstadkommas av 
medlemsstaterna genom att man tillämpar 
handelspolitikens ömsesidighetsprincip, 
och konstaterar att regionala 
nätverksstrukturer och konkurrenskluster 
inte bör blir negativt påverkade av olika 
handelsregler som särskilt drabbar de små 
och medelstora företagen.
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Or. es

Ändringsförslag 49
Erminia Mazzoni

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet understryker de 
regionala skillnaderna inom den 
industriella utvecklingen och efterlyser att 
dessa till fullo ska införlivas i den nya 
hållbara industripolitiken. Vidare 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
införa en förvaltningsorganisation på flera 
plan, och upprepar behovet av att beakta de 
skilda sociala och ekonomiska 
omständigheterna i de tre typerna av 
regioner (målen konvergens, övergång 
och konkurrenskraft), liksom regionernas 
olika förmåga när det gäller kreativitet, 
innovation och entreprenörsanda.

13. Europaparlamentet understryker de 
regionala skillnaderna inom den 
industriella utvecklingen och efterlyser att 
dessa till fullo ska införlivas i den nya 
hållbara industripolitiken. Vidare 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
införa en förvaltningsorganisation på flera 
plan, och upprepar behovet av att beakta de 
skilda sociala och ekonomiska 
omständigheterna i de olika europeiska 
regionerna, liksom regionernas olika 
förmåga när det gäller kreativitet, 
innovation och entreprenörsanda.

Or. it

Ändringsförslag 50
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet understryker 
turismsektorns betydelse i Europeiska 
unionen, som är världens ledande 
turistdestination, och i vissa regioner där 
turismen utgör hörnstenen för den 
ekonomiska verksamheten. Parlamentet 
stöder kommissionens strategi för att 
förbättra konkurrenskraften inom 
turismsektorn med stöd av åtgärder som 
stärker Europas anseende som 
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turistdestination och höjer kvaliteten och 
hållbarheten inom turismen.

Or. es

Ändringsförslag 51
Nuno Teixeira

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet understryker att 
för att genomföra en effektiv europeisk 
industripolitik i globaliseringens tid, är 
det nödvändigt att införa ett integrerat, 
samordnat och förenklat styre på flera 
nivåer, där man i målen för 
sammanhållningspolitiken och i de olika 
anslagen för ekonomiskt stöd tar hänsyn 
till de befintliga regionala skillnaderna 
och klassificeringen av regionerna. 
Parlamentet insisterar vidare på att en 
konkurrenskraftig industripolitik måste 
leda till större synergier med de olika 
stödfonderna och stödprogrammen 
avseende regionalpolitiken.

Motivering

Endast genom att säkra ett integrerat, samordnat och förenklat styre, där olika beslutsnivåer 
och aktörer deltar i fastställandet av målen och prioriteringarna, och en koppling mellan 
programmens funktion kan man tala om en effektiv europeisk industripolitik.

Or. pt


